
 

24. června – 30. června 2019 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

24.6. 

Slavnost  

Narození svatého 

Jana Křtitele 

Bernartice 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

na poděkování za dary  

a milosti, s prosbou za dar 

zdraví a za duše v očistci 
/o.Petr/ 

Úterý 

25.6. 

Úterý 12. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 16:30 

za † Antonína Škařupu, 

duše v očistci a ochranu 

Boží a Panny Marie pro 

živou rodinu  /o.Dušan Zelina/ 

Středa 

26.6. 

Středa 12. týdne  

v mezidobí 

Loučka 16:00 mše svatá /o.Pawel/ 

St. Jičín 16:30 

za † Josefa a Ladislava 

Frydrycha k výročí úmrtí  

a za živé rodiny /o. Dušan./ 

po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

27.6 

Sv. Cyrila 

Alexandrijského, 

biskupa a učitele 

církve 

Bernartice 16:30 mše svatá /o.Pawel/ 

Pátek 

28.6. 

Slavnost 

Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova 

St. Jičín 17:00 

dětská mše svatá 

za farníky, poděkování  

za školní rok  /o.Petr/ 

+ po mši sv. setkání farníků  

a rodin s dětmi na farní zahradě, 

táborák  

Sobota 

29.6. 

Slavnost  

Sv. Petra a Pavla, 

apoštolů - hlavních 

patronů brněnské diecéze 

Bernartice 13:00 mše svatá–Den obce /o.Petr/ 

St. Jičín 
17:00 

za P. Petra a P. Pavla 

Dokládalovy /o.Petr/ 

18:00 TICHÁ ADORACE /do 22:00/ 

Neděle 

30.6. 

13. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  
7:45 

za † maminku Mgr. Věru 

Dokládalovou /o.Petr/ 
+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

18:00 VEČER DÍKŮ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Petr/  

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Pawel/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz
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23.6.2019     12. neděle v mezidobí    30./ročník X. 
Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. 

Adorace se může zdát tak zbytečná  
- svět ji však přímo zoufale potřebuje 

Na co je dobrá adorace? Modernímu člověku se adorace nezdá nijak zvlášť užitečná, 
pokud se nechápe jako dnes všechno - jen jako určitá forma 
zaměstnání mysli. Nepřekvapuje proto, že svět zřejmě více oceňuje 
charitativní skutky misionářů, jako byla například sv. Matka Tereza  
z Kalkaty, než v tichu se modlící a kontemplující kartuziánské 
mnichy. Proto se lidem zdá, že klášterní mniši nedělají nic 
užitečného, zatímco Matka Tereza očividně dělala množství 
užitečných a dobrých věcí. I mnozí v Církvi se s tím zřejmě 
ztotožňují. I v evangeliu o Martě a Marii máme tendenci postavit se 
na Martinu stranu, která všechny horlivě obsluhovala, než  
na Mariinu, která seděla Kristovi u nohou a mate nás, že Ježíš 

schvaloval právě její postoj.  

Upřednostňování aktivity před kontemplací má své jméno: aktivismus. Charitativní 
pracovníci se naivně domnívají, že jejich práce je nejdůležitější, a že modlení je pro ty 
druhé. Papež František takový postoj ostře zkritizoval a řekl, že Katolická charita by se 
tím zredukovala pouze na nevládní organizace…Přehnanou oddaností sociální 
spravedlnosti často pozapomeneme na osobní posvěcování a morální zásady.  
Bez modlitby se totiž neotvíráme Otcově lásce, a bez Boží lásky jsou i naše 
charitativní skutky marné.  

Matka Tereza to pochopila absolutně správně: všechny její skutky milosrdné 
lásky pramenily z adorace Ježíše v Nejsvětější Svátosti, a byly v ní zakořeněné. 
Pouze díky adoraci Krista Ho dokázali její sestry rozpoznat v těch nejchudších  
a nejzanedbávanějších lidech, a sloužit jim.  

Co dělá člověk během adorace? Co dělají zamilovaní, když navzájem na sebe hledí?  

V první řadě se potřebujeme ztišit; potřebujeme ticho. Když papež Benedikt XVI. vedl  

v Hyde parku adoraci, udržovalo s ním SILENCIUM (ticho) 80.000 mladých lidí. Média 
byla z toho zděšená - ticho totiž není pro televizi očividně nic dobrého. Televize vyžaduje 
neustálé řečnění. Adorace vyžaduje tichost.  

Zadruhé - adorace vyžaduje bdělost, pozornost. Člověku přímo láme srdce, když 

vidí v restauraci sedět naproti sobě pár, z nichž každý se věnuje svému smartphonu, 
namísto sobě navzájem. Nepotřebujete vysokou školu na to, abyste pochopili, kdo nebo 
co dominuje tomuto vztahu. Pozornost věnujeme tomu, čeho si nejvíce ceníme.  

Při adoraci věnujeme pozornost Pánu.  

http://farnostsj.cz/


A zatřetí - adorace vyžaduje vnímavost, chápavost. V tichosti a bdělosti pozorně 

vnímáme Boha. Adorace nás celkově zbavuje iluze, že my můžeme Bohu udělat nějakou 
laskavost. On sám se nám touží štědře dávat. Žízní po tom, aby lidé žíznili po Něm; touží,  
aby toužili po Něm. V adoraci vnímáme a chápeme od Boha pravdu o Bohu a o sobě samých.  

Film „Into Great Silence“ (Do velkého ticha, 2005) nabízí velmi vzácný a ojedinělý pohled  
do života kartuziánského kláštera. Vždy když kamera prochází po tvářích mnichů, každá  
z nich vyzařuje velký pokoj a jasné světlo. Vidíme v nich spokojenost stvoření ve své závislé, 
ohraničené přirozenosti, a přesto šťastně prožívajícího Boží lásku, vyzařující jim z očí. Vedou 
život kontemplace, adorace, která v nich jako v stvořeních udržuje a živí svobodu.  

V Medžugorji, kde sloužím jako kaplan pro anglicky mluvící poutníky, míváme adorace 
každý den v kapli a veřejnou poklonu Nejsvětější Svátosti čtyři večery v týdnu.  
Je to jeden z poznávacích znaků Medžugorje - sedm až deset tisíc lidí, klečících na kolenou  
a adorujících Pána. Zde se hodně laiků ale i kněží naučí milovat adoraci. Zakusí a uvidí Pánovu 

dobrotivost. Adorace je srdcem Medžugorje, protože Ježíš je srdcem této farnosti,  
tak, jak jím má být v každé farnosti.  

Zmínil jsem, že adorace je srdcem Medžugorje. Podle mé zkušenosti je velmi mocná.  
Ježíš nás všechny dychtivě a toužebně očekává. Touží po tom, aby nás mohl štědře obdarovat 
samým sebou. Je jako věž, postavená ze sklenic na šampaňské - když naléváte  
do nejhořejšího, za chvíli se přelije a postupně naplňuje všechny ostatní pod sebou.  

Občas se lidé trochu změní - následkem nevyznaného hříchu nebo skrývání se před Pánem. 
Pokud jsme uzavřeni, pokud si své zranění a vše ostatní ukrýváme před Hospodinem, pak se 
změní jen velmi málo. Pak bývá pro nás adorace břemenem, které „musíme" snášet nebo se 
mu vyhýbat. Pokud se však otevřeme Pánu, pak má velkou moc. 

 Bůh má nesmírné množství milostí, které nám touží darovat.  

Provází nás a vede modlitbou přes adoraci. Někdy máme vigilii, „bdění" s Pánem během 
adorace, míváme kající pobožnosti, protože svět je tak velmi potřebuje.  

V Lurdech se většina zázraků děje během adorace Nejsvětější Svátosti. O Medžugorji platí 
totéž. Přestože z Nejsvětější Svátosti vyzařuje nesmírná síla a milost během opravdu upřímné 
a důstojné adorace, po jejím skončení to není o tom, že jsme jen „cosi" získali.  

Sv. farář arský nám dává za příklad farníka, který mu řekl, že během adorace: 

„Hledím na Pána, a On hledí na mě". 

Je to o dvou zamilovaných - o stvoření a o jeho 
Stvořiteli, Bohu. Čím více po Něm toužíme, tím více 
nám toho může darovat; a vskutku, dává nám touhu  
po sobě samém.  

Jdi tedy do chrámu a nech se obklopit nebem ...  

(P. Leon Pereira OP je kaplanem pro anglicky mluvící turisty  
v Medžugorji, Bosna & Hercegovina)  

převzato z www.lifenews.sk  

Různá oznámení 
 

 

 

 

 

 

http://www.lifenews.sk/spravy

